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În perioada 22-23 mai, la Bucureşti s-a desfăşurat 

finala naţională a celei mai importante competiţii de 

antreprenoriat pentru studenţi: Company of the year 

2019, organizată de Junior Achievement România. 

Din cele 300 de echipe înscrise în competiţie 

(secţiunile elevi şi studenţi), în urma parcurgerii mai 

multor etape, cea a Universităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava, intitulată Cookie Squad, a devenit una 

dintre cele 10 echipe finaliste la secţiunea studenţi. 

Proiectul propus de Cookie Squad constă în 

realizarea unei aplicaţii gastronomice universale, 

înglobată într-o reţea de socializare, o combinaţie 

unică între Food Panda, Instagram şi Tinder. 

„Structura aplicaţiei este simplă, bazată în principal 

pe două ramuri: una destinată interacţiunii utilizator-

utilizator şi alta bazată pe interacţiunea dintre 

utilizator-restaurant. Considerăm că aplicaţia va 

aduce o contribuţie pozitivă în societatea actuală, 

deoarece reţeaua se va axa strict pe partea 

gastronomică, îndepărtându-se de reţelele de 

socializare clasice, care cuprind o gamă variată de 

servicii, ce nu întotdeauna pot fi îmbinate cu 



succes.Aplicaţia propusă are ca scop deschiderea 

unor noi posibilităţi pe o piaţă supra-alimentată de 

oferte de mâncăruri, alături de accesibilitate şi 

confort. Printre opţiunile disponibile menţionăm: 

filtrarea şi utilizarea intuitivă a ofertelor 

restaurantelor şi socializarea între persoane, 

socializare bazată pe talentele gastronomice ale 

fiecăruia”, au transmis studenţii. 

Echipa USV a fost alcătuită din Alexandru Găleată, 

Florin Mihai Danci, Claudiu Mihai Rîndaşu şi 

Alexandru Gabriel Ciurariu, studenţi ai Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, iar 

profesor coordonator a fost conf. univ. dr. ec. Ovidiu 

Aurel Ghiuţă. 

„Suntem la cea de-a doua participare la această 

competiţie şi la a doua finală. Personal, am participat 

cu 11 echipe formate din studenţi de la Facultatea de 

Inginerie Alimentară şi Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, echipe care au 

fost selectate în Incubatorul JA Bizz Factory, ce a 

precedat finala; de asemenea, în această competiţie 

au participat şi alte echipe coordonate de colegi de la 

Laboratorul de incubare a afacerilor din cadrul 

universităţii. Competiţia gestionată de Junior 

Achievement este benefică studenţilor pentru că le 

confirmă, chiar înainte de angajare, faptul că 

cerinţele de la disciplinele de Marketing şi 

Antreprenoriat se aplică în practică în mod similar şi 



subliniază importanţă studierii acestor discipline în 

domeniile inginereşti”, a precizat conf. univ. dr. ec. 

Ovidiu Aurel Ghiuţă. 

- Elevii și studenții 

antreprenori, premiați 

la Gala JA Hall of 

Fame – Investește în 

Educație! 

www.business-

adviser.ro 

29.05.19 

- Junior Achievement (JA) România a premiat, în 

cadrul Galei JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE!®, pe scena Ateneului Român, start-

up-urile câștigătoare în finala națională a competiției 

europene de antreprenoriat JA Compania Anului 

2019 , dedicată elevilor și studenților. Evenimentul 

a reunit peste 600 de elevi, studenți, profesori, 

oficiali și reprezentanți ai companiilor care investesc 

în programe educaționale. 

Gala JA Hall of Fame 2019 - INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE! 

Gala JA Hall of Fame 2019 - INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE! 

Au fost celebrați elevii, studenții și profesorii 

participanți, în acest an școlar, la programele JA de 

educație economică, antreprenorială, financiară și de 

orientare profesională, precum și companiile care 

investesc în educația din România și care contribuie 

la dezvoltarea unor noi generații de profesioniști și 

antreprenori. 

Programul JA Mini-compania le oferă elevilor o 

experiență reală de antreprenoriat, prin care aceștia 

au oportunitatea de a-și transpune în realitate 

propriile idei de afaceri. Echipele de elevi și studenți 



participă la incubatorul educațional JA 

BizzFactory™, unde au ocazia să primească 

feedback de la antreprenori și investitori și să-și 

testeze ideile de afaceri cu clienți reali, făcând prima 

vânzare și verificând fezabilitatea produselor pe 

piața reală. […] 

Competiția de mini-granturi pentru universități 

Derulată cu susținerea Romanian-American 

Foundation, aceasta prevede acordarea de mini-

granturi pentru susțienerea proiectelor 

antreprenoriale pentru profesori și studenți, în hub-

urile univesitare. 

Au fost premiate: Universitatea din București, 

Universitatea Politehnică din București, 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea 

Ovidius din Constanța, Universitatea din Craiova, 

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea 

Ștefan cel Mare Suceava și Universitatea Politehnică 

din Timișoara. 

Gala JA Hall of Fame – INVESTEȘTE ÎN 

EDUCAȚIE!® este un eveniment internaţional 

prestigios, organizat de către Junior Achievement şi 

dedicat recunoaşterii contribuţiei profesorilor, 

elevilor și studenților implicați în programe 

educaționale naționale și internaționale de tip 

learning by doing, precum și a companiilor și 

profesioniștilor care încurajează și susțin 



dezvoltarea legăturii dintre comunitatea academică 

și cea economică din România. […] 

- Împreună universități și 

angajatori. Un sistem 

integrat de programe 

educaționale inovative 

– POCU/320/6/21/

121030 

www.sursadevest.ro 

27.05.19 

 

- Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de 

beneficiar, împreună cu cei 3 parteneri Universitatea 

Constantin Brancusi din Targu Jiu - P1, 

Universitatea Eftimie Murgu din Resita - P2, 

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava - P3, 

anunță lansarea proiectului Împreună universități și 

angajatori. Un sistem integrat de programe 

educaționale inovative – POCU/320/6/21/121030, 

proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

creșterea calității și eficienței învățământului 

universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord 

cu cerințele mediului socio-economic, prin 

implementarea unui sistem integrat de programe și 

oferte educaționale inovative, proceduri și 

instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin 

colaborare între universități și angajatori, și dedicat 

formării pedagogice a cadrelor didactice, și 

dezvoltării competențelor profesionale și socio-

emoționale ale studenților și cursanților. 

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de 

persoane, conforme cu trei indicatori de realizare 

vizați de competiția de proiecte: a) personal didactic 

(4s106), b) studenți din învățământul terțiar 

www.oficialmedia.

com 

28.05.19 



universitar (4s100.1) și cursanți din învățământul 

terțiar non-universitar (4s100.2). 

Primele două categorii sunt regăsibile la nivelul 

tuturor celor patru parteneri instituționali ai 

proiectului, iar cea de a treia doar la nivelul a 2 dintre 

parteneri (Universitatea Constantin Brâncuși din 

Târgu Jiu și Universitatea Eftimie Murgu din 

Reșița). 

Ca atare pentru indicatorii de realizarea 4s106 și 

4s100.1 sunt acoperite trei regiuni (Nord - Est, Vest 

și Sud - Vest Oltenia) mai puțin dezvoltate ale 

României, iar pentru indicatorul 4s100.2 două 

regiuni (Vest și Sud - Vest Oltenia). 

De-a lungul celor 30 de luni de implementare a 

proiectului, vor fi elaborare și ofertate, într-un 

parteneriat transnațional, peste 20 de programe și 

activități de formare, dedicate atât cadrelor 

didactice, cât și studenților. Dezvoltarea și 

implementarea acestor activități de formare vor 

aduce împreună experți din mediul universitar 

(național și internațional), precum și peroane resursă 

din cadrul angajatorilor. 

Proiect cofinanțat din FondulSocial Europeanprin 

Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020. 
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La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Sala de Artă 

„Elena Greculesi”, are loc vineri, 31 mai, de la ora 
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17.00, lansarea cărţii „Strigătul lui Benjy. 

Contribuţii asupra tipologiei idiotului în literatură”, 

de Călin-Horia Bârleanu. Cartea a apărut la Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

- Fake news, între teorie 

şi practică 

www.viata-libera.ro 

28.05.19 

Educație „La adevăr şi la autostrăzi stăm prost” a spus, la 

Galaţi, Gheorghe Onişoru, fost preşedinte al 

CNSAS, prezent la Conferinţa pe tema Fake news, 

organizată de Departamentul de literatură, 

lingvistică şi jurnalism al Facultăţii de Litere. El le-

a vorbit studenţilor despre propagandă şi fake news 

şi a admis, în calitate de profesor la Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, că zvonurile şi 

informaţiile false au făcut mult rău în trecut CNSAS, 

dar că încet, încet, instituţia îşi va lua locul 

binemeritat în istorie. „Fake news poate face rău. 

Singura posibilitate de combatere a fenomenului e 

prin cultură şi educaţie, care ar trebui să înceapă încă 

din primii ani, de acasă”, a precizat Onişoru. 

Mult mai optimist, lect. dr. Horea Mihai Bădău a 

salutat coagularea primei Comunităţi Etice Online la 

Galaţi, alături de cea din Iaşi, Cluj, Timişoara şi 

Bucureşti. „Am venit la Galaţi, cu mult suflet, pentru 

a vorbi despre prima Cartă Etică a Reţelelor Sociale, 

un demers românesc de popularizare și 

implementare a principiilor, normelor și valorilor 

etice în comunicarea online. Reacţia gălăţenilor a 

fost extraordinară şi foarte onorantă: în scurt timp, 

studenţii şi cadrele didactice de la Dunărea de Jos au 

adoptat Carta Etică a Reţelelor Sociale, iar la Galaţi 



s-a format prima Comunitate Etică Online, ce, sunt 

sigur, va deveni tot mai puternică. Felicitări celor 

care au ales să comunice etic în online, ambasadorii 

internetului civilizat, ai promovării şi ai aplicării 

principiilor etice în comunicarea online”. 

- Zilele Limbii şi 

Teatrului Idiş 

www.suceavalive.ro 

28.05.19 

- Muzeul Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava, 

Federaţia Comunităților Evreiești din România, 

Primăria Municipiului Suceava, Teatrul Municipal 

Matei Vișniec Suceava alături de comunităţile 

evreilor din Suceava, Rădăuţi, Iaşi, 

Bucureşti,Oradea, Universitatea „Ştefan cel Mare” 

Suceava, Guvernul României prin Departamentul 

pentru relații interetnice și Fundația Caritatea vă 

invită, în zilele de 29 şi 30 mai 2019, la cea de a doua 

ediţie a Zilelor Limbii şi Teatrului Idiş. 

Deschiderea oficială a manifestărilor va avea loc, 

miercuri, 29 mai 2019, ora 10, la Muzeul de Istorie, 

iar intrarea la evenimente este liberă. 
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- Curs de „Etichetă și 

protocol în afaceri” 

www.vivafm.ro 

28.05.19 

 

- Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM 

Suceava și Asociația IDEVA, în parteneriat cu 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, invită 

doamnele din mediul de afaceri sucevean și alte 

persoane interesate, la un curs inedit, cu tema 

generică: „Etichetă și protocol în afaceri”. 

Evenimentul se va desfăşura sâmbătă, 8 iunie, între 

orele 09:00- 15:00, în Aula din corpul E al 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, 

www.crainou.ro 

28.05.19 

 

www.monitoruldestiri.

ro 

29.05.19 

 



Cursul are recomandarea Asociației Române de 

Protocol și Ceremonial. 

„Etichetă și protocol în afaceri” este un curs 

conceput și susținut de Cristina Turnagiu Dragna, 

antreprenor, Consultant în Comunicare și Image 

Management – cu expertiză de peste 15 ani în 

construirea de mărci și campanii în domeniul 

industriilor de lux, Formator acreditat și Trainer în 

omunicare, etichetă și protocol în afaceri, Lector la 

Institutul Diplomatic Român, Secretar general al 

Asociației Române pentru Protocol și Ceremonial. 

„Indiferent de locul de pe glob în care trăiesc, 

indiferent de societatea în care vieţuiesc, de nivelul 

de educație, de stilul de viață sau de locul pe scara 

socială, oamenii au nevoie de acest know-how care 

şi-a dovedit eficienţa şi avantajele consistente pentru 

cei care le folosesc! 

Cunoasterea regulilor de etichetă și protocol 

facilitează comunicarea inter-personală, sprijină în 

crearea unui network eficient, consolidează 

imaginea publică, îl așează pe cunoscător pe picior 

de egalitate la orice masă a negocierilor. 

Elementele de eticheta si protocol sunt esențiale în 

construirea unui brand personal valoros și aduc 

serioase puncte de încredere și simpatie. 

Nu cunosc să existe „unelte” mai puternice și mai 

pertinente în construirea unei personalități care să 



inspire încredere, competență, eleganță și fascinație, 

decât aceste instrumente pe care ți le oferă eticheta. 

Femeia de afaceri care cunoaste regulile de etichetă 

de afaceri si normele de protocol, le va include, 

natural, in modul in care se prezintă, se adresează, în 

construcţia discursului, in detaliile de comportament 

non-verbal si para-verbal iar toate acestea ii vor spori 

elementele de autoritate si persuasiune! De altfel, 

sunt ingrediente absolut necesare pentru succes!” – 

Cristina Turnagiu Dragna. 

„Participarea la curs se face pe bază de înscriere 

prealabilă și achitarea taxei de participare”, a 

precizat Liliana Agheorghicesei, preşedintele 

Patronatului Județean al Femeilor de Afaceri din 

IMM Suceava. 

Înscrieri la telefon 0230 222722, 0769 081999, 0740 

136979 sau pe email la imm_sv@yahoo.com. 

 

Marius 

Șuiu 

 

 

Suceveanul Bogdan 

Baican a semnat pentru 

două sezoane cu 

Politehnica Timişoara 

 

 

 

Monitorul de Suceava 

 

 

Pg.8 

 

În această vară, 10 dintre jucătorii echipei de 

handbal a Clubului Sportiv Universitar Suceava 

termină contractele cu gruparea suceveană. După 

retrogradarea echipei în Divizia A, dar şi din cauză 

că din campionatul viitor federaţia va obliga 

echipele la un număr mult mai mic de jucători 

străini, handbaliştii Sucevei au primit multe oferte de 

la echipele din Liga Naţională. Primul care a 

confirmat plecarea de la Universitatea este pivotul 



sucevean Bogdan Baican, care va evolua în 

următoarele două sezoane la Politehnica Timişoara, 

acolo unde va fi coleg cu fostul portar al CSU-ului, 

timişoreanul Cristian Tcaciuc. În vârstă de 27 de ani, 

împliniţi în luna aprilie, handbalistul sucevean a 

început handbalul la 12 ani, la Colegiul „Mihai 

Eminescu” din Suceava, cu profesorul Gheorghiu, 

iar mai apoi s-a transferat la Liceul cu Program 

Sportiv din Suceava, unde a făcut handbal de 

performanţă cu antrenorul Petru Brînduşe. Mai apoi 

a plecat la Rom Cri Braşov, unde a jucat şi la seniori 

un an în Liga Naţională, dar şi un sezon la Dinamo 

Braşov, tot în primul eşalon. După alţi trei ani la 

HCM Baia Mare, Bogdan Baican a fost un sezon la 

HCM Constanţa, unde a câştiga Super Cupa 

României, iar în ultimii patru ani a evoluat acasă, la 

CSU Suceava. 
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Se pare că Universitatea Suceava nu-și va lua 

„mâna” de pe echipa de handbal care-i poartă 

numele, retrogradată recent din Liga Națională. 

 

Cristina 

Adelina 

Ciobanu 

Biroul Francez anunţă 

ultima întâlnire cu 

limba franceză a 

francofonilor 

www.crainou.ro 

28.05.19 

Actualitate Biroul Francez anunţă că miercuri, 29 mai, la ora 17, 

are loc activitatea săptămânală dedicată 

francofonilor şi francofililor suceveni, „Le français, 

c’est facile !”. La această ultimă întâlnire cu limba 

franceză înainte de vacanţă, copiii vor recapitula 

ceea ce au învăţat în perioada octombrie 2018 – mai 



2019 , îndrumaţi, ca în fiecare săptămână, de lector 

univ. dr. Mariana Şovea şi de lectorul de limbă 

franceză Maxence Caron. Nu vor lipsi jocurile, 

cântecele, fişele de colorat, dar şi alte activităţi-

surpriză. 

Cursurile se desfăşoară în cadrul proiectului 

„Francofonia în comunitate”, un proiect iniţiat de 

Centrul de Reuşită Universitară al Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu 

Biroul Francez şi sprijinit de Agenţia Universitară a 

Francofoniei. 

Începând cu ora 18, va avea loc activitatea anuală de 

bilanţ a proiectului „Francofonia în comunitate” 

(perioada septembrie 2018 – iunie 2019), realizată 

de prof. Tamara Sabin, responsabilul Biroului 

Francez. Vor fi reliefate tipurile de activităţi 

desfăşurate şi se vor prezenta etapele/palmaresul 

elevilor români participanţi la concursurile 

internaţionale „Mathématiques sans frontieres 

2019” şi „Dictée lavalloise”. 

- Lider al opoziţiei din 

Republica Moldova, 

Andrei Năstase, propus 

cetăţean de onoare al 

Sucevei 

www.crainou.ro 

28.05.19 

Actualitate Ion Lungu: Andrei Năstase este un luptător pentru 

consolidarea democraţiei în Republica Moldova şi 

pentru aderarea la UE 

Andrei Năstase va primi titlul „Cetăţean de Onoare 

al Municipiului Suceava”, după ce Consiliul Local 

Suceava va adopta, joi, o hotărâre în acest sens. 



Potrivit expunerii de motive semnate de primarul Ion 

Lungu, Andrei Năstase este un luptător pentru 

consolidarea democraţiei în Republica Moldova şi 

aderarea acestei ţări la Uniunea Europeană. 

Liberalul moldovean Andrei Năstase, absolvent al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, va fi 

propus pentru conferirea titlului de cetăţean de 

onoare al municipiului de către primarul Ion Lungu. 

Proiectul de hotărâre, al cărui iniţiator este primarul, 

va fi supus votului spre aprobare în şedinţa 

Consiliului Local din data de 30 mai. 

Andrei Năstase este avocat şi preşedinte al Partidului 

„Platforma Demnitate şi Adevăr” (PPPDA). 

Activitatea publică şi-a început-o în calitate de 

fondator şi lider al Platformei Civice „Demnitate şi 

Adevăr”, preluând ştafeta mişcării protestatare din 

2015. A participat la alegerile din 2016 pentru 

funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, dar s-a 

retras în favoarea candidatului comun al forţelor 

politice antioligarhice, Maia Sandu. 

Conf. univ. 

dr. Maria 

Dumitru 

 

Zoom IN: 

Impreviziunea în 

contractele încheiate 

între consumatori și 

comercianți 
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Dreptul afacerilor Autor: 

Conf. univ. dr. Maria Dumitru 

Facultatea de Drept și Științe Administrative, 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 



Articolul este publicat în rubrica Dreptul afacerilor 

și a fost susținut în cadrul Conferinței Dreptul 

Afacerilor 2018. 

Sumar: 

I. Liminarii 

II. Regimul juridic al impreviziunii în funcție de 

momentul încheierii contractului și al actului 

normativ pe care se fundamentează 

III. Domeniul de incidență al fiecărui tip de 

impreviziune 

IV. Cine poate invoca impreviziunea? 

V. Este necesară invocarea impreviziunii? 

VI. Taxa de timbru 

VII. Raportul impreviziune-clauze abuzive 

VIII. Concluzii 

Rezumat: 

Crochiul impreviziunii a dobândit noi contururi sub 

penelul judecătorului constituțional și continuă să se 

definitiveze sub tușa hotărârilor Curții de Justitie a 

Uniunii Europene. Relația specială a impreviziunii 

cu clauzele abuzive, statica și dinamica binomului 

„impreviziune – clauze abuzive” precum și 

exercitarea puterii de intervenție a instanțelor de 

judecată asupra arhitecturii contractelor de credit 



dintre consumatori și comercianți pe motiv de 

impreviziune constituie principale repere ale 

incursiunii noastre. 

[…] 

 


